Beplantninger

Belægninger

Nyetablerede planter skal have vand
og næring for at kunne etablere sig,
på deres nye sted.
Såfremt det ikke sker fra naturens side skal der
vandes med 15-30mm. i èt kontinuerligt forløb,
1-2 gange ugentlig, ved tørre perioder, i den
første sæson (etableringsperioden).

Belægningen har efter anlæggelse, den
nødvendige styrke, dvs. den korrekte
bundopbygning, til den eksisterende jordbund,
og til den anvendte trafik, på belægningen,
jf. NoVa 2015
(Normer og vejledninger f. anlæg ).

Planterne skal have de nødvendige
næringsstoffer til rådighed.
Der bør udbringes gødning 2-3 gange pr. sæson.
Fx. med en NPK gødning i april, og en organisk
gødning i sensommer (aug-sept).
Alle planter kræver de samme næringsstoffer,
men i forskellige mængder, og pH værdier.
Der kan med fordel udtages en jordprøve, for at
vise det præcise gødnings behov.

belægningen, og der skal være fyldte fuger,
før der kommer tung trafik ind på en
nyanlagt belægning.
Fremover skal fugerne altid være fyldte, med et
anvendeligt fugemateriale. Det skal være
skarpkornet materiale, fx. sandkorn som i
vasket sand, eller granit stenmel.

Det tager min. 1 sæson (ofte flere) før planter
har etableret sig, og fået et godt rodnet,
på et nyt sted.
Planter kommer fra en produktion, hvor de
dagligt har fået tilført vand og næringsstoffer.
I etableringsperioden vil planter derfor
kunne få gå helt i stå såfremt de ikke får
vand og næring.
For ikke planterne skal konkurrere om lys, vand
og næring, skal ukrudt luges væk.
Efter etableringsperioden kan det blive
nødvendigt, at skulle beskære planterne .
Fælles for alle planter er at man fjerner alle
syge, døde, og knækkede grene øjeblikkeligt.

Fugematerialet er med til at styrke

Der skal løbende kontrolleres om
afvandingen af belægningen,
fungerer som planlagt.
Dvs. evt. overflade brønde kontrolleres løbende,
og renses for evt. snavs.
Der må ikke forekomme tungere trafik over
belægningen, end den er dimensioneret til.
Er bundsikringen, bærelaget, og fliserne/
belægningsstenene, valgt til normal trafik
(biler under 3500kg.) vil tungere køretøjer,
kunne gøre skade på belægningen.

Vegetation (ukrudt) i fugerne,
svækker belægningens styrke.
Større mængder af vegetation i belægningen
kan skabe større fuger, der kan være med til at
lave sætninger, i belægningen på sigt. Derfor
skal der løbende udføres en effektiv
ukrudtsbekæmpelse, på belægningen.

Pleje af udført arbejde

Overskrift

Pleje beskrivelser
Denne folder beskriver minimums plejen/
vedligeholdelsen af forskellige elementer
indenfor anlægsgartner faget, som er udført
af Gug Anlæg.
Det er vigtigt, hvis man skal opnå fuld udbytte,
af det udførte arbejde, at sætte sig grundigt ind i
hvad man selv efterfølgende må udføre.
For at opnå fuld garanti på det udførte arbejde,
kræver det at der udføres, den påkrævede
efterfølgende pleje, af det udførte arbejde.
I denne folder omtales, hvilke pleje opgaver der
er for elementerne; græsplæner, beplantninger,
og belægninger.
Det vil som udgangspunkt ikke være
nødvendigt, at læse alle afsnittene.
Men alligevel anbefaler vi, at man gennemlæser
hele folderen. Det er vores erfaring at mange
ikke er klar over hvilke pleje opgaver der skal
udføres, ved de forskellige anlæg, vi udfører.
I nogle tilfælde er det en fordel, at kende plejen
af andre elementer, da de kan komme til at
overlappe hinanden.
Vi håber det nyanlagte anlæg vil skabe glæde
og nytte, skulle der være spørgsmål til det
udførte arbejde, eller til den efterfølgende pleje
af anlægget, står vi naturligvis til rådighed med
uddybende svar.
Gug Anlæg er dækket af Danske Anlægsgartneres
Garantiordning, læs mere på DAG.dk
http://forening.dag.dk/garanti-og-ankenaevn.aspx

Græsplæner
Ved Frøsåede græsplæner, spirer græsfrøene
indenfor 1-4 uger (se nedenstående skema).
Bemærk at der vil også spire ukrudtsfrø!
Almindelig Rajgræs

Ca. 1-2 uger

Rødsvingel

Ca. 2 uger

Engrapgræs

Ca. 3-4 uger

Kommentar:

Kunde:
Udførende gartner:
Ansvarlig gartner:

Efter der er sået græsfrø, skal frøene have
vand før de begynder at spire og vokse.
Såfremt der fra naturens side, ikke kommer
vand i de nødvendige mængder, skal der vandes
ca. 1-2 uger efter anlæggelsen med ca. 1020mm. vand pr. gang, i ét kontinuerligt forløb.
Dette kan med fordel udføres 1 gang ugentlig,
indtil naturen selv vander tilstrækkelig.
For Rullegræs er det vigtigt at der vandes hver
eneste dag de første 2 uger.
Herefter kan tilpasses iht. nedenstående skema,
afhængig af naturlig nedbør.
Uge 1-2

ca. 20mm vand

Hver dag

Uge 3-4

ca. 20mm vand

2-3 gange/uge

Uge 5-6

ca. 20mm vand

1-2 gange/uge

Fremtidig gødningsplan er ca. 3 - 4 kg.
NPK/100m2 i april og 2 - 3 kg./100m2 i august.

Græsklipning af rullegræs udføres ca. 1 uge
efter anlæg, med 1 gang ugentlig den første
måned. herefter klippes græsset efter behov.
Græsplæner er fuldt etableret efter 1 år.

Få yderligere inspiration og pleje råd på:
www.guganlaeg.dk

